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 به نام خدا

پژوهشی و اجرايی –علمی   هرزوممشخصات فردي و موضوع : 

 

 فردي الف: مشخصات
 ندرقنام و نام خانوادگي : مرتضي عليرضايي ن 

 محل تولد و سكونت: مشهد 

  :دارای يک فرزند( متأهلوضعيت تأهل( 

 mortezaalirezaie@yahoo.comآدرس ايميل: 

 استاديار و عضو هيات علمي دانشكده کشاورزی شيروان شغل فعلی:

 11380380083 ، دانشكده کشاورزی شيروان تلفن :جاده شيروان بجنورد 01شيروان، کيلومتر  آدرس و تلفن محل کار:
 

 

 سوابق تحصيلی: ب

 0831در سال  ليسانس علوم باغباني از دانشگاه فردوسي مشهد. 

  0831در سال دانشگاه فردوسي مشهد  (گرايش گياهان دارويی)فوق ليسانس علوم باغباني. 

ديگر اجزاء  ميزان آلكالوئيد، و مقايسه ی تأثير کشت بدون خاك )فضای باز( و کشت مزرعه ای بر مراحل نموی، عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد:

 (C.robustumو  Colchicumkotschyiسورنجان بومي ايران )گياه دارويي عملكرد دو گونه 

 محمود شور و حسين آروئي شمسعلي رضازاده، آقايان دکتر  اساتيد راهنما و مشاور:

  0831در سال (فيزيولوژی و اصالح)گرايش دانشگاه فردوسي مشهد در  رشته مهندسي علوم باغباني و فضای سبز علوم باغباني دکتری. 

( در عرصه های RumexturcomanicusCzerepترشک وحشي ) گياه داروييبررسي ويژگيهای اکولوژيكي و فيتوشيميايي  :دکتري رسالهعنوان 

 طبيعي و امكان سنجي اهلي سازی آن در شرايط کشت های مزرعه و گلخانه ای

 پرويز رضواني مقدم و سيد حسين نعمتي شمسعلي رضازاده، آقايان دکتر مجيد عزيزی،  اساتيد راهنما و مشاور:

 
شاورزی، کو فناوری های مرتبط با کشت و اصالح گياهان دارويي، کارآفريني و تجاری سازی محصوالت : وعلمی و زمينه هاي تخصصیترجيحات 

مطالعات ترويج و توسعه روستايي،  -گلخانه ایمحصوالت ، کشت در گياهان باغباني  فيزيولوژی و تنشتغذيه و کشت بدون خاك، گياهان بومي، اهلي سازی 

  توسعه کارآفريني و مشاغل خرد و روستايي

 

mailto:mortezaalirezaie@yahoo.com
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 ، عضويت(و همکارياجرايی ) همکاريو  حرفه ايسوابق : پ

 مسئوليت همکاري/ کارفرما عنوان فعاليت رديف
مدت 

 همکاري

1 
معااون فناوری مرکز رشاااد فناوری های نوين ساااالمت جهاد 

 دانشگاهي مشهد
 0111-0831 معاون فناوری دانشگاهيجهاد 

 عضو و دبير شورای فناوری 2
مرکز رشد فناوريهای نوين 

 سالمت مشهد

عضو و دبير شورای 

 فناوری
0833- 0833 

3 
همكاری در تدوين طرح توجيهي و راه اندازی مرکز رشد 

 فناوری سالمت جهاد دانشگاهي
 0833-0831 کارشناس ارشد جهاد دانشگاهي مشهد

4 

 

از اول روستايي )ف اشتغالزايي و اقتصادی توسعه برنامه تدوين

 روستا( شامل: 164

  طرح کسب و کار   01مسئول علمي در تدوين بيش از

 در مقياس استاني

  مسئول علمي در غربال و اولويت بندی طرحهای کسب

 164و کار سرمايه گذاری در  تمامي روستاهای فاز اول )

 روستا(

  طرح کسب و کار  0111تدوين بيش از مسئول علمي در

 در مقياس روستايي

  ،مسئول علمي شهرستان دهستان شانديز شهرستان بينالود

 در طرح توسعه روستايي مشهد و فريمان

سازمان مديريت و برنامه ريزی 

 خراسان رضوی

 جهاد دانشگاهي مشهد 

مسئول علمي و 

 اجرائي
0836-0831 

5 

از دوم روستايي )ف اشتغالزايي و اقتصادی توسعه برنامه تدوين

 روستا( شامل: 141

  مسئول علمي در غربال و اولويت بندی طرحهای کسب

 141و کار سرمايه گذاری در  تمامي روستاهای فاز دوم )

 روستا(

  طرح کسب و کار  0111مسئول علمي در تدوين بيش از

 در مقياس روستايي

 يره جمسئول علمي مطالعات تحليل و تدوين شبكه ها و زن

زنجيره ارزش( انواع  31های توليد و ارزش )بيش از 

 صنعتي( -کشاورزی-فعاليتهای روستائي  )خدمات 

 علمي دهستان طرقبه شهرستان بينالود در فاز دوم  مسئول

 طرح توسعه روستايي

سازمان مديريت و برنامه ريزی 

 خراسان رضوی

 جهاد دانشگاهي مشهد 

مسئول علمي و 

 اجرائي
0831-0833 
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 مسئوليت همکاري/ کارفرما عنوان فعاليت رديف
مدت 

 همکاري

6 

از سوم روستايي )ف اشتغالزايي و اقتصاادی توساعه برنامه تدوين

 روستا( شامل: 111

  مسئول علمي در غربال و اولويت بندی طرحهای کسب

و کار سرمايه گذاری در  تمامي روستاهای فاز سوم 

 روستا( 111)

  مسئول علمي در مطالعات تحليل و تدوين شبكه ها و

و خدمات زنجيره های توليد و ارزش محصوالت 

 صنعتي( -کشاورزی-روستائي  )خدمات 

 علمي دهستان ابرده شهرستان بينالود در فاز سوم  مسئول

 طرح توسعه روستايي

سازمان مديريت و برنامه ريزی 

 خراسان رضوی

 جهاد دانشگاهي مشهد  

عضو شورای علمي و 

 اجرائي
0833-0833 
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 طرح ملي الگوی نوين توسعه مشاغل خانگي

  مطالعاتيانجام فاز 

  دبير شبكه گل و گياه جهت اشتغال )آموزش، توانمند

 نفر  از متقاضيان 011سازی و اتصال به بازار(  بالغ بر 

 طرح در رشته گل و گياهان زينتي، دارويي و قارچ

 جهاد دانشگاهي مشهد

اداره کل تعاون کار و رفاه 

 اجتماعي

مسئول علمي و 

 اجرائي
0831-0833 
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 خانواراستان سرپرست زنان سازی توانمند طرح

 نفر( 111رضوی ) خراسان
 معاونت زنان رياست جمهوری

پيشران زنجيره 

 محصوالت کشاورزی
0833 

9 
 در وخانگي خرد وکار کسب شبكه اندازی راه طرح

 شهری بستر
 شهرداری مشهد

پيشران زنجيره 

 محصوالت کشاورزی
0833 

11 
 استان خانگي مشاغل سازی توانمند الگوی اجرای

 نفر( 0111رضوی ) خراسان

 رفاه و تعاون، کار وزارت

 اجتماعي

پيشران زنجيره 

 محصوالت کشاورزی
0833 

11 

از چهارم روستايي )ف اشتغالزايي و اقتصادی توسعه برنامه تدوين

 روستا( شامل: 811

  مسئول علمي در غربال و اولويت بندی طرحهای کسب

روستاهای فاز چهارم و کار سرمايه گذاری در  تمامي 

 روستا( 811)

  مسئول علمي در مطالعات تحليل و تدوين شبكه ها و

زنجيره های توليد و ارزش محصوالت و خدمات 

 صنعتي( -کشاورزی-روستائي  )خدمات 

 علمي دهستان جاغرق شهرستان بينالود در فاز  مسئول

 طرح توسعه روستاييچهارم 

سازمان مديريت و برنامه ريزی 

 رضویخراسان 

 جهاد دانشگاهي مشهد 

مسئول علمي و 

 اجرائي
0833 
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 مسئوليت همکاري/ کارفرما عنوان فعاليت رديف
مدت 

 همکاري

12 

 روستايي اشتغالزايي و اقتصادی توسعه برنامه تدوين

 روستا( 84االداغ ) شمالي دهستان خراسان استان

  مسئول علمي تدوين بخش سوم روستايي و دهستاني 

  مسئول علمي در غربال و اولويت بندی طرحهای کسب

 روستا( 84تمامي روستاها )  و کار سرمايه گذاری در

  مسئول علمي در مطالعات تحليل و تدوين شبكه ها و

زنجيره های توليد و ارزش محصوالت و خدمات 

 صنعتي( -کشاورزی-روستائي  )خدمات 

سازمان مديريت و برنامه ريزی 

 خراسان شمالي

 

مسئول علمي و 

 اجرائي
0833 

13 

 روستايي اشتغالزايي و اقتصادی توسعه برنامه تدوين

 روسااتا در  دهسااتان های  43شاامالي فاز دوم  خراسااان اسااتان

 امان، شوقان بابا دربند،

  مسئول علمي تدوين بخش سوم روستايي و دهستاني 

  مسئول علمي در غربال و اولويت بندی طرحهای کسب

 روستا( 43و کار سرمايه گذاری در  تمامي روستاها )

 ن شبكه ها و مسئول علمي در مطالعات تحليل و تدوي

زنجيره های توليد و ارزش محصوالت و خدمات 

 صنعتي( -کشاورزی-روستائي  )خدمات 

سازمان مديريت و برنامه ريزی 

 خراسان شمالي

مسئول علمي و 

 اجرائي
0111 

14 

 روستايي اشتغالزايي و اقتصادی توسعه برنامه تدوين

 شمالي خراسان استان

 جاجرم شهرستان

  و تلفيق  سند شهرستانيهمكار اصلي در تدوين 

سازمان مديريت و برنامه ريزی 

 خراسان شمالي

مسئول علمي و 

 اجرائي
0110 

15 

 توسعه برنامه تدوين اقتصادی توسعه برنامه تدوين

 لفيقرضوی ت خراسان روستايي استان اشتغالزايي و اقتصادی

 استان شهرستانهای و استاني

 مسول علمي زنجيره ميوه های هسته دار 

 علمي تدوين سند شهرستانهای قوچان،  مسول

 چناران، گلبهار و بينالود

سازمان مديريت و برنامه ريزی 

 خراسان رضوی

مسئول علمي و 

 اجرائي
0110 

16 

 عارضه يابي بنگاههای اقتصادی بنياد برکت

 شرکت قارچ هميشه بهار

 کشتارگاه ماکيان پرجام

 0111 همكار اصلي بنياد برکت

 جهاد دانشگاهي مشهد يابي عضو کميته پروژه 17
عضو کميته پروژه 

 يابي
0831 
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 مسئوليت همکاري/ کارفرما عنوان فعاليت رديف
مدت 

 همکاري

18 

 تجاری سازی محصوالت فناورانه جهاد دانشگاهي شامل:

  دارويي -قارچ های خوراکي 

 جلبک 

  انجام مطالعات ميداني بازار و تدوين طرح مطالعات

امكانسنجي برای محصوالت فناورانه، فناوران جهاد 

 دانشگاهي جهت اخذ تسهيالت

 دانشگاهي مشهدجهاد 
کارشناس تجاری 

 سازی فناوری
0831-0833 

19 
  تدوين طرح های کسب و کار مرتبط با اشتغال دانش

 آموختگان استان خراسان رضوی

کميسيون تخصصي اشتغال 

 استان
 0836 کارشناس

21 
 تعاوني فرهنگي شرکت-اقتصادی مشاور و هميار معين

 مشهد و کالت شهرستان بخش مرکزی دهيارهای

ستاد اقتصاد مقاومتي استان 

 خراسان رضوی
 0833 مشاور و هميار

21 

طرح راه اندازی شاابكه های توانمندسااازی کسااب و کارهای 

خانگي مساائول شاابكه مشاااغل خانگي در حوزه کشاااورزی 

 شهری

 جهاد دانشگاهي مشهد

 شهرداری مشهد
 0833 همكار اصلي 

 سرپرست خانوارعضو شورای راهبری طرح توانمندسازی زنان  22
 جهاد دانشگاهي مشهد

 شهرداری مشهد
 0833 همكار اصلي

 کشت آزمايشي گياه دارويي خشخاش کبير در مشهد 23
پژوهشكده گياهان دارويي  

 جهاد دانشگاهي کرج
 0831-0833 همكار تحقيقاتي

 در منازل محصوالت ارگانيکتوليد  پكيج خانگي 24
 دانشجويي بنيانشرکت دانش

 جوانه سبز پاسارگاد
 31-0831 رئيس هيأت مديره

25 
توليد ترکيبات ضد استرس برای افزايش مقاومت گياهان به 

 تنشهای نامساعد محيطي

شرکت دانش بنيان دانشجويي 

 سفير سبز آسيا
 (0834-0830 عضو تيم پژوهشي

 و گياهان دارويي توليد بذر اصالح شده انواع سبزيجات 26
تعاوني دانش بنيان شرکت 

 آدنيس فالت شرق
 (0831-0833) عضو هيأت مديره

27 
 4هكتاری و نهالستان  0.4نظارت فني بر گلخانه هيدروپونيک 

 هكتاری

شرکت باغداری و زراعت 

 مشهد

مسئول فني گلخانه و 

 نهالستان
0834-0838 

 کارشناس ناظر رتبه يک گلخانه 28
سازمان نظام مهندسي و منابع 

 خراسان رضویطبيعي 

کارشناس ناظر 

 گلخانه
 (0834)از سال 

 تعيين دستورالعمل کاشت الله 29
سازمان پارکها و فضای سبز 

 مشهد
 0834 پيمانكار

 (0834) پيمانكار شهرداری منطقه هفت مشهد اجرای فضای سبز بلوار صبا 31

 (0831-0838) پيمانكار شهرداری شانديز در اجرای المان های ديوار عمودی و ستون گل 31
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 مسئوليت همکاري/ کارفرما عنوان فعاليت رديف
مدت 

 همکاري

 منتور حوزه گياهان دارويي مشاغل خانگي 32

اداره کل تعاون، کار ورفاه 

 اجتماعي

 جهاد دانشگاهي

منتور اولين کمپ 

توانمندسازی مشاغل 

 خانگي

0833 

 

 : سوابق کسب مقام ها و افتخارات علمیت

 0831دانشگاه فردوسي مشهد در مقطع کارشناسي ارشد سال  دانشجوي نمونه .0

 کارشناسی ارشددر مقطع  استعداد درخشاندانشجوی  .4

 0831در مقطع کارشناسي ارشد کشاورزی در سال  دانشجوي نمونه کشور .8

 در رشته ی علوم باغباني و فضای سبز در سهميه آزاد0831سراسری سال  رتبه برتر آزمون علمی دکتريکسب  .1

 در مقطع دکتری استعداد درخشاندانشجوی  .1

 .0831-0838کشاورزی در سال تحصيلي  دکتريدر مقطع  دانشجوي نمونه دانشگاه فردوسی .6

 .0831-0831در سال تحصيلي  کشاورزی و دامپزشكي گروه تخصصي دکتريدر مقطع  دانشجوي نمونه دانشگاه فردوسی .1

 

 

 

 تخصصی آموزشی ارگاه هايدوره ها و کشرکت در : خ

 0836 -شرکت در کارگاه آموزشي تجاری سازی نوآوری در سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال  دانش آموختگان جهاد دانشگاهي مرکز به مدت سه روز. 

  0836 –زير نظر سازمان فني و حرفه ای ساعت 14مهارت های کسب و کار به مدت آموزشي گذراندن دوره. 

 0834 –ساعت ويژه شرکت های تعاوني  3يابي محصوالت کشاورزی ای به مدت گذراندن دوره  آموزشي بازار. 

  0834 –ساعت ويژه شرکت های تعاوني  41گذراندن دوره آموزشي اصول تدوين طرحهای توجيهي به مدت. 

  0834 -ساعت ويژه شرکت های تعاوني 04بمدت  قانون کار و تامين اجتماعيگذراندن دوره آموزشي آشنايي با. 

 ( 0836دوره کارآموزی و کارورزی در گلخانه های توليدی آقای کثير السفر) 

  0عضو سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي خراسان رضوی و کارشناس دارای گريد مشاوره رتبه 

  (0831-0831شهری )سابقه دو دوره شرکت در نمايشگاه بين المللي گل و گياه مشهد با موضوع توليد و فرآوری گياهان دارويي، کشاورزی 

  (0831) با دانشگاه فردوسي و سازمان پارکها مشهد "تشويق گسترش فضای سبز در مدارس مشهد "در طرح ترويجي و تدريس همكاری 
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 (0838) ه فردوسي مشهدنشگاهمكاری در برگزاری پنجمين نمايشگاه گل و گياه انجمن علمي باغباني دا 

  ،بام سبز برای مالكين خصوصي  طراحي و اجرای  ،اجرای فضاهای سبزو  صيفي و گلهای فصليسابقه توليد محصوالت گلخانه ای سبزی 

 .0830 -ساعت در پژوهشكده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد 13شرکت در کارگاه تئوری و عملي ژن کلونينگ بمدت  .0

 .0830 –ساعت 41شرکت در کارگاه ايمني آزمايشگاهي در دانشگاه فردوسي مشهد به مدت  .4

 .0834 –شرکت در کارگاه آموزشي آشنايي عملي با مطالعات کاريوتايپي در دانشگاه فردوسي مشهد  .8

 .0834 -ساعتويژه شرکت های تعاوني 41ي به مدت زراعت گياهان دارويگذراندن دوره آموزشي  .1

فناوری روز دنيا در زمينه توليدات گلخانه ای، مديريت  شرکت در کارگاه های آموزشي شامل: اثرات سرمازدگي بر گياهان فضای سبز، هرس گياهان زينتي، .1

ياهان در داری گخشكسالي و استفاده بهينه از آب، آفات و بيماريها و امداد گياه، گياهان دارويي تجاری و بومي، پيوند گياهان زينتي، مراحل کاشت و نگه

 .0831 –يعيفالورباکس، باغ بام با رويكرد سبزيكاری و روشهای خشک کردن گلهای طب

 .0831 –ساعت 041گذراندن دوره ی آموزش طراحي فضای سبز با نرم افزار بمدت  .6

 .0834 –ساعت در بسترهای خاکي ويژه شرکت های تعاوني  41گذراندن دوره  آموزشي پرورش خيار گلخانه ای به مدت  .1

 .0834 -ساعت  41گذراندن دوره آموزشي پرورش گوجه فرنگي گلخانه ای در بسترهای خاکي بمدت  .3

 .0834 –ساعت ويژه شرکت های تعاوني  41گذراندن دوره آشنايي با مباني کشت هيدروپونيک به مدت  .3

 .0834 -ی تعاونيويژه شرکت ها ساعت 84( به مدت فضای آزاد)کاشت و پرورش گل های فصلي گذراندن دوره آموزشي  .01

 .0834 -شرکت در دوره کارآموزی مهارتي هرس درختان ميوه زير نظر آستان قدس و سازمان نظام مهندسي کشاورزی خراسان رضوی .00

 .0834 -ساعت ويژه شرکت های تعاوني 11به مدت  توليد ورمي کمپوستگذراندن دوره آموزشي  .04

 .0834 -ساعت ويژه شرکت های تعاوني 11دت گذراندن دوره آموزشي پرورش هيدروپونيک گل ُرز به م .08

 .0834 -ساعت در مرکز آموزش جهاد کشاورزی 30گذراندن دوره آموزشي پرورش قارچ به مدت  .01

 (0834( و افراد حقيقي )0831شرکت در دوره ناظرين گلخانه سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبعي خراسان رضوی ويژه شرکت ها ) .01

 .0838ليد محصوالت ارگانيک شرکت در کارگاه تو .06

 .0838 -شرکت در دوره آموزشي پرورش زنبور عسل ويژه شرکت های تعاوني .01

 .0838ساعت  11شرکت در دوره آموزشي مزاج شناسي و تغذيه اسالمي در طب سنتي به مدت  .03

 .0831 –شرکت در کارگاه آموزش کشت بافت در جهاد دانشگاهي به مدت يک روز  .03

 : سوابق پژوهشیث

 همکاري در طرح هاي پژوهشی :1ث

. طرح پژوهشي ژيک و شيميايي نيتروژنوتحت تيمارهای مختلف کودهای بيول .PapaverbracteatumLارزيابي توليد متابوليت های ثانويه خشخاش کبير  .0

 .0833 – 0831 .ملي پايان يافته

اده مؤثره گياه دارويي مرزنجوش. طرح پژوهشي دانشگاهي پايان يافته، بررسي کاربرد برون زاد تيمارهای پراکسيد هيدروژن بر روی خصوصيات رشدی و م .4

0833-0833. 



8 

 

 .0830طرح پژوهشي دانشگاهي پايان يافته، اثر خشكي بر روی برخي از صفات مرفولوژيكي، فيزيولوژيكي و فيتوشيميايي سه رقم تجاری ريحان.  .8

رنشيپ پايان يافته. رحپژوهشي اينتدربرخي از گل های فصلي بهاره. ط خبندانيتنش سرما و ر کاهش خسارات ناشي از ضد تنش ب باتيکاربرد ترک ريتأث يبررس .1

0830 – 0838. 

، بيوشيميايي کتأثير نسبتهای مختلف نور آبي و قرمز تكميلي و سيستم نورپردازی)افقي و عمودی( حاصل از المپ های ال ای دی بر خصوصيات مورفوفيزيولوژي .1

 0834عملكرد دو رقم گياه دارويي ريحان تحت شرايط گلخانه، طرح پژوهشي دانشگاهي در حال اجرا.  و

( Colchicum kotschyi Boissتأثير کودهای شيميايي نيتروژن، فسفر و پتاسيم بر خصوصيات رويشي، زينتي و عملكرد بنه در گونه وحشي گل حسرت ) .6

(0831-0831) 

گذاری و اشتغال با رويكرد شناسايي برنامه عملياتي جهت تحقق اشتغال مطلوب و ممكن درشهرستان های نيشابور، تربت حيدريه،  راهكارهای سند توسعه سرمايه .1

 .0831سبزوار و تربت جام. جهاد دانشگاهي خراسان رضوی. 

 . 0831-0836. روستا( 164فاز اول مطالعات تدوين طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزايي روستايي استان خراسان رضوی ) .3

 . 0833-0831روستا(.  141فاز دوم مطالعات تدوين طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزايي روستايي استان خراسان رضوی ) .3

 .0833-0836مطالعات و عمليات اجرايي طرح الگوی نوين توسعه مشاغل خانگي  .01

 .0833-0833روستا(.  111سان رضوی )فاز سوم مطالعات تدوين طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزايي روستايي استان خرا .00

 .0833-0833روستا(.  811فاز چهارم مطالعات تدوين طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزايي روستايي استان خراسان رضوی ) .04

 0833 -(روستا 84) شمالي خراسان استان االداغ روستايي دهستان اشتغالزايي و اقتصادی توسعه برنامه تدوين .08

 0111 -روستا( 43 ) شمالي خراسان شوقان استان امان، بابا دربند،  های روستايي دهستان اشتغالزايي و اقتصادی توسعه برنامه تدوين .01

 (0110شمالي  ) خراسان جاجرم استان روستايي شهرستان اشتغالزايي و اقتصادی توسعه برنامه تدوين .01

 (0110استان ) شهرستانهای و استاني تلفيق رضوی خراسان استان روستايي اشتغالزايي و توسعه اقتصادی برنامه تدوين .06

 (0111 – 0833) طرح راه اندازی شبكه های توانمندسازی کسب و کارهای خانگي .01

 

 : مقاالت کامل چاپ، پذيرفته يا ارائه شده خارجی2 ث

 1  ی خارجيو پوستر در همايش های بين المللي و داخلي ژورنال مقاله کامل در 

 15  علمی پژوهشی داخلیمقاله کامل در مجالت 

 11 ي و پوسترمقاله سخنران  

 

 : راهنمائی و مشاوره پايان نامه: 3 ث

 عملكرد و بيولوژيک مورفولوژيک، صفات بر پتاسيم نيترات تأثير عنوان پايان نامه: بررسي -نام دانشجو: محمد رزاقياستاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد: 

 .1395علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد،  شوری، پايان نامه کارشناسي ارشد و خشكي تنش شرايط در ريحان ارقام
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 ريحان کيفي و کمي اتصف بر نيتروکسين و کمپوست ورمي تاثير عنوان پايان نامه -انزواجو بخش روح نام دانشجو: زهرااستاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد: 

 .1411دانشکده کشاورزي شيروان  ، پايان نامه کارشناسي ارشد Ocimum basilicum var. Purpurescens“ بنفش

 

 ليف و ترجمه کتابأ: ت ج

  ص. 086انتشارات صبرا، مشهد، . 0831، ، ساخت و نگهداريبام سبز :کتابترجمه چاپ و 

 

 در مراکز آموزش و دانشگاهها تدريسسوابق :ح

  0830کشاورزی و منابع طبيعي شيروان تدريس دروس نظری و عملي باغباني خصوصي در دانشكده. 

  0838-0834تدريس دروس تئوری و عملي درختان و درختچه های زينتي و مباني ميوه کاری در مجتمع آموزش عالي شيروان. 

  0831-0838تدريس درس عملي باغباني عمومي در دانشگاه فردوسي مشهد. 

  0831-0838مباني ميوه کاری در مجتمع آموزش عالي شيروان تدريس دروس تئوری و عملي درختان و درختچه های زينتي و. 

  0831-0831تدريس دروس تئوری و عملي گلكاری، پرورش درختان ميوه و مديريت گلخانه در مجتمع آموزش عالي شيروان. 

  ي ميوه کاری در مجتمع آموزش انو مبتدريس دروس تئوری و عملي ازدياد نباتات، کشت و پرورش گياهان دارويي و معطر، درختان و درخچه های زينتي

 .0831-0831عالي شيروان 

  0833. ساعت 61به مدت بيش از  "ترويج فرهنگ فضای سبز در مدارس مشهد"تدريس در کالسهای. 

  0831. ساعت بعنوان مدرس در کالسهای شهروندی )سبزيكاری  و  باغ بام( 31تدريس به مدت بيش از. 

  0836-0831گلكاری، پرورش درختان ميوه و مديريت گلخانه در مجتمع آموزش عالي شيروان تدريس دروس تئوری و عملي. 

  0831در مجتمع آموزش عالي شيروان  باغباني عموميتدريس دروس تئوری و عملي کشت و پرورش گياهان دارويي و معطر، درختان و درخچه های زينتي و-

0836. 

 0831-0836ی و مديريت گلخانه در مجتمع آموزش عالي شيروان تدريس دروس تئوری و عملي گلكاری، سبزيكار. 

  0836در مجتمع آموزش عالي شيروان  باغباني عموميتدريس دروس تئوری و عملي کشت و پرورش گياهان دارويي و معطر، درختان و درخچه های زينتي و-

0831. 

 0833-0831مع آموزش عالي شيروان تدريس دروس تئوری و عملي گلكاری، سبزيكاری و مديريت گلخانه در مجت. 

 0831در سال  تدريس دوره های کارآفريني دانشگاه و مددجويان کميته امداد. 

 0836 -تدريس در کارگاه فرصت های جديد اشتغال در کشاورزی ويژه کارکنان جهاد کشاورزی. 

 
 : آشنايی با زبان هاي خارجید

 11با نمره ی  MSRTدارای مدرك زبان 
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